
План заходів  

щодо проведення Року математики 

у комунальному закладі «Харківська санаторна школа №11» 

Харківської обласної ради 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

проведення 
Класи Відповідальні 

1 2 3 4 5 

1 Створення рубрики «Рік математики» на 

шкільному веб-сайті та систематичне 

розміщення інформаційних матеріалів. 

Створення на сторінці «Методична скринька» 

колекції вчительських конспектів, сценаріїв 

уроків та заходів до Року математики у закладі. 

Складання наказу та Плану заходів щодо Року 

математичної освіти в закладі. 

Вересень, 

протягом 

року 

 ЗД НВР  

Горбачова 

П.С. 

2 Запровадження індивідуальних занять для 

учнів, які потребують додаткової підтримки в 

опануванні математики у межах варіативної 

складової навчальних планів. 

Протягом 

року 

5-9 ЗД НВР  

Горбачова 

П.С. 

3 Створення та оновлення виставки книг, 

журналів, учнівських проектів тощо у 

бібліотеці.  

Вересень, 

протягом 

року 

1-9 Зігура Т.І. 

4 Підготовка учнів до ДПА з математики. Протягом 

року 

4, 9 

класи 

Вчителі 

математики 

5 Здійснювати міжпредметні зв’язки математики 

з іншими навчальними предметами 

Протягом 

року 

1-9 

класи 

Вчителі-

предметники 

6 Математичні квести, вікторини, конкурси, 

круглі столи, ігри.  

Протягом 

року 

1-9 

класи 

Класні 

керівники, 

вихователі, 

вчителі 

математики 

7 Флеш-моб виставка малюнків «Цікавинки про 

математику», «Математика моїми очима». 

Листопад 1-8 

класи 

Класні 

керівники, 

вихователі, 

вчителі 

математики 

8 Дев’ятикласники для п’ятикласників: вікторина 

«Математика у повсякденному житті» 

Листопад  Класні 

керівники, 

вихователі, 

вчителі 

математики 

9 Проведення І етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математики. 

Забезпечення участі шкільної команди у ІІ етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

математики.  

Жовтень - 

грудень 

6-9 

класи 
Вчителі 

математики 

10 Квест гра «Математика і Я» 

До дня теореми Піфагора Проект «Піфагор та 

його теорема» 

Грудень 

16 грудня 

6, 9 

класи 

7-9 

класи 

Вчителі 

математики 

  



1 2 3 4 5 

11 Проведення математичного тижня. 

Проведення відкритих уроків з математики. 

Січень 1-9 

класи 

Вчителі поч-х 

класів, 

вчителі 

математики  

12 Створення каталогу освітніх ресурсів з вивчення 

математики 

Лютий  ЗДНВР 

Горбачова 

П.С. 

13 Участь у Міжнародному математичному 

конкурсі «Кенгуру». 

До дня числа  - Позакласний захід «Це 

загадкове число » 

Березень 

2021 

12 березня 

1-9 

класи 

5-9 

класи 

Вчителі поч-х 

класів, 

вчителі 

математики  

14 До міжнародного дня математики: квест 

«Відкрий класну кімнату» 

1 квітня 5-9 Вчителі  

математики  

15 Підведення підсумків року математики в закладі 

– наказ. 

Травень  ЗДНВР 

Горбачова 

П.С. 

 

 

 


